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XIV rodzinny zlot

– rodzinny, bowiem jednoczy rodaków i obywateli innych narodowości, być solidarną, zgraną grupą nie tylko w 
czasie batalii wyborczych czy czynów społecznych, ale też wspólnie spędzając czas na sportowaniu,  
obcowaniu, wesołej zabawie. Właśnie tak jest od czternastu lat – odkąd istnieje Rodzinny Zlot Turystyczny 
AWPL - ZPL. Od kilku lat odbywa się on na zagospodarowanym terenie nad jeziorem Oświe, nieopodal wsi 
Bieliszki w gminie sużańskiej. Również tego roku w dniach 19-20 lipca zebrał licznie działaczy i aktywistów 
czołowych polskich organizacji, ich przyjaciół i sympatyków z Litwy i Macierzy, wśród których był prezes  
Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” Longin Komołowski. Zagajając zlot w towarzystwie posłów na Sejm RL z 
ramienia AWPL, kierownictwa rejonu wileńskiego i solecznickiego, przewodniczący AWPL, eurodeputowany 
Waldemar Tomaszewski dziękował obecnym za aktywność społeczną i wysiłek na rzecz wspólnej  sprawy.  
Życzył treściwego wypoczynku i dobrej zabawy, jak też przypomniał, że już na początku jesieni czeka nowy 
maraton wyborczy – wybory do samorządów. Okres niezwykle odpowiedzialny, bowiem jego wyniki zaważą na 
tym, czy miejscowi mieszkańcy będą decydowali o swoim życiu, sprawując władzę na szczeblu samorządowym. 
Po przemówieniach, wciągnięciu na maszt flagi zlotu i zapaleniu symbolicznego ognia, do zmagań sportowych 
i artystycznych stanęli dorośli i dzieci. Wiele emocji, dobrego humoru i wesołej zabawy towarzyszyło  
uczestnikom zlotu, których podczas Mszy św. błogosławił ks. Kazimierz Gwozdowicz. 
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Jeszcze przymierzając się do 
objęcia fotela głowy państwa 
po raz drugi, prezydent Dalia 
Grybauskaitė zapowiedziała, że 
decydując się na ten krok, jest 
zdecydowana aktywnie dzia-
łać, a nie odsiadywać kolejne 
lata. Co się pani prezydent uda 
„zdziałać”, to się jeszcze okaże. 
Dziś – na starcie kadencji nr 2 
– można jedynie podsumować 
to, czego się nie udało jej doko-
nać podczas pierwszej. Otóż za 
największy niewypał ubiegłych 
pięciu lat można uznać jej dzia-
łania w obszarze polityki zagra-
nicznej – bezpośrednio do pre-
zydent należącej sferze.

PORAŻKI „ŻELAZNEJ  
MAGNOLII”
Na początku swoich rządów 
Dalia Grybauskaitė nosiła się 
z ideą ocieplenia stosunków z 
Rosją, nawiązania kontaktów z 
Białorusią, zmniejszenia wpły-
wów proamerykańskich i prze-
orientowania wektora polityki 
ze wschodnich obszarów, gdzie 
Litwa, jej zdaniem, pełniła rolę 
wątpliwej jakości mediatora, na 
Skandynawię. Ale tak się w poli-
tyce zagranicznej ułożyło – mię-
dzy innymi, za sprawą wydarzeń 
na Ukrainie – że dziś Litwa, na 
czele z panią prezydent, trzy-
ma się bardzo ostrej pozycji wo-
bec Rosji, a zagrożenie zarówno 
faktyczne jak i propagandowe 
ze strony tego kraju zmusiło 
do „rehabilitacji” proamery-
kańskiej polityki i nawet skró-
cenia sławetnej pauzy, jakiej, 
jej zdaniem, wymagały stosun-
ki z Polską. (Prawda, jedynym 
obszarem, na którym stosunki 
między naszymi krajami ukła-
dają się, rzec można, dobrze, 
jest wspólne bezpieczeństwo). 
I nadal wschodni wektor polity-
ki zagranicznej, za sprawą tejże 
Ukrainy, bierze górę nad skan-
dynawskim. A z kolei północ-
no-zachodnim sąsiadom Litwy 
wcale się nie spieszy z zacieśnia-
niem przyjacielskich więzów.

Kolejną dziedziną, w któ-
rej pani prezydent nie może się 
szczycić wzorowymi wynikami, 

Druga kadencja: pobożne życzenia i realia

jest polityka kadrowa. Wyraź-
nym słabeuszem okazał się nie 
tylko prokurator generalny, ale 
też szef Departamentu Bezpie-
czeństwa Państwowego, których 
pani prezydent w swoim czasie 
wielce faworyzowała. Musiała 
też Dalia Grybauskaitė ulec ko-
alicji rządzącej i zatwierdzić w 
pierwszej kadencji ministrów z  
szeregów Partii Pracy, których 
miało na jej wyraźne życzenie 
w rządzie nie być. Na domiar, 
już w drugiej odsłonie swoich 
rządów, zatwierdziła na stano-
wisku ministra rolnictwa osobę, 
której w pierwszym rządzie nie 
powierzyła teki. 

JAKI START –  
TAKA KADENCJA? 
Czym się jednak będzie różniła 
druga kadencja od pierwszej? 
Jej początek wskazuje raczej na 
to, że niczym. Inauguracja pani 
prezydent była tak samo skrom-
na i jeszcze mniej widowiskowa: 
odbyła się bez udziału wojska 
(chociaż prezydent pełni funk-
cje naczelnego wodza) i cere-
monii przekazania sztandaru, 
a podczas składania przysięgi 
w Sejmie, odśpiewanie hymnu 
państwowego było wprost że-
nujące i doczekało się fali kry-
tyki. Sytuację praktycznie ura-
towała Msza św., która nadała 
choć odrobinę wzniosłości całej 
ceremonii. Odbyło się również 
spontaniczne obcowanie starej-
-nowej pani prezydent z oby-
watelami, których jednak było 
bardzo niewielu na Placu Kate-
dralnym, chociaż i dzień wolny 
od pracy i dobra pogoda raczej 
sprzyjały udziałowi obywateli w 
tak ważnej uroczystości. 

Wygłaszając mowę inaugu-
racyjną w Sejmie pani prezydent 
zarówno tonem wypowiedzi, jak 
i tradycyjnymi już w jej leksyce 
sformułowaniami, dała wyraźny 
sygnał, że od wizerunku „żela-
znej magnolii” z pierwszej ka-
dencji, raczej odstępować nie ma 
zamiaru. Te uśmiechy, odkrycie 
kulisów (dosłownie odrobiny) 
swego życia prywatnego, dysku-
sje – to były narzędzia wyborcze, 

które może spokojnie odstawić 
do lamusa, bowiem trzeciej ka-
dencji przecież nie będzie...

CO PRZYNIESIE „NOWY 
ETAP ROZWOJU”
Więc co nas czeka? Otóż pani 
prezydent zakłada, że ma na-
stąpić nowy etap rozwoju kraju, 
kiedy to wypracowane osiągnię-
cia w sferze ekonomiki mają zo-
stać przełożone na nowe miejsca 
pracy, będą gwarantem dostoj-
nego życia obywateli. Po to, by 
tak się stało, zdaniem pani pre-
zydent, należy położyć kres gra-
bieżczym cenom w sferze ener-
getyki, wzmóc walkę z korupcją 
(ciągle trwa, ale bez większych 
sukcesów). Stojący u steru wła-
dzy mają być gotowi do służenia 
narodowi, a nie wzbogacania się 
i udawania panów. A ponadto 
głowie państwa się marzy przej-
rzystość absolutnie wszystkich 
służb państwowych i stworze-
nie takiego klimatu, by wszyscy 
byli równi wobec prawa. Jeże-
li do tego dodamy nawoływa-
nie prezydent do udostępnienia 
miejsc zarządzania dla młodych 
ludzi, promowania idei, które 
mogłyby służyć polepszeniu ży-
cia zwykłych obywateli, a nie 
oddzielnym ugrupowaniom – 
to mamy obraz... jeżeli nie raju, 
to przynajmniej kraju, z którego 
samoloty i autobusy codziennie 
nie wywożą setek ludzi w pogoni 
za kawałkiem przysłowiowego 
chleba i dostojnego życia.

Cóż, w mowie inauguracyj-
nej można sobie pozwolić na po-
pulistyczne zagrania.

A już podczas swej pierwsze 
konferencji prasowej, prezydent 
wyartykułowała kilka tzw. sfer 
bezpieczeństwa, które powinny 
się stać filarami, na których ma 
powstać nowy model państwa. 
Za priorytetową sferę głowa 
państwa uznała bezpieczeństwo 
socjalne: zwiększenie najmniej-
szych świadczeń, zmniejszenie 
rozwarstwienia społeczeństwa, 
wzrost minimalnego wynagro-
dzenia i obniżenie poziomu bez-
robocia wśród młodzieży – oto 
główne wektory w tej dziedzi-
nie.

Zapewnienie zaś bezpie-
czeństwa państwowego pre-
zydent widzi we współpracy 
z sojusznikami – zarówno zza 
Atlantyku, jak i najbliższymi są-
siadami, w tym – Polską.

Energetyczne bezpieczeń-
stwo i samodzielność ma nam 
zagwarantować ukończenie bu-
dowy terminalu gazu skroplo-
nego, zbudowanie łączy elek-
trycznych z Polską i Szwecją, 
połączenia gazowego z Polską 
oraz inwestycje w sferze energe-
tyki alternatywnej. Ma to rów-
nież sprzyjać zmniejszeniu cen 
ogrzewania dla ludności, więc 
te niby oddzielne sfery ściśle się 
łączą.

Kolejną priorytetową sfe-
rą jest „ulubiona” przez panią 
prezydent walka z korupcją. 
Jak to czynić, mamy się uczyć 
na przykładach krajów północ-
nych. Prezydent podkreśliła, że 
korupcja jest złem, które hamu-
je rozwój społeczeństwa, okra-
da ludzi, skupia pieniądze w rę-
kach oddzielnych grup i szkodzi 
rozwojowi kraju. (Tak na mar-
ginesie, nie jest to znów takim 
wielkim odkryciem). Nawołuje 
więc do walki nie tylko z tzw. by-
tową korupcją (np. łapówki dla 
lekarzy), ale też tą, która działa 
w sferze przydzielania pieniędzy 
unijnych, realizacji zamówień i 
zakupów publicznych.  

Pomyślna realizacja zadań 
w sferze bezpieczeństwa socjal-
nego, zbudowania państwa do-
brobytu, nie jest możliwa bez 
wzrostu ekonomiki. Pomoże, 
zdaniem pani prezydent, osią-
gnąć go wprowadzenie euro, 
zmniejszaniem różnic pomiędzy 
oddzielnymi regionami i baczne 
śledzenie pracy rządu.

Rozwój kraju i jego stabil-
ność polityczna są zależne rów-
nież od bezpieczeństwa infor-
macyjnego i w cyberprzestrzeni. 
Na co mają być przeznaczone 
dodatkowe środki, m. in. na te-
lewizję publiczną.

KRYTYKOWAĆ –  
TO JA, ALE NIE MNIE...
Zwracając się do dziennikarzy 
i wszystkich obywateli, prezy-
dent oznajmiła, iż nie ma zamia-
ru spokojnie żyć, ale intensyw-
nie pracować, co jej zdaniem, 
może spowodować wielki sprze-
ciw określonych struktur i grup 
oraz lawinę krytyki. Taka wypo-
wiedź wyglądała na asekurację, 
nie tylko przed niesłuszną kry-
tyką, ale też rzeczową. Wiado-
mo, Dalia Grybauskaitė, deli-
katnie mówiąc, niezbyt ją lubi. 

Zarówno w pierwszej, jak i 
drugiej kadencji pani prezydent 
wyraźnie nie zaprząta sobie gło-
wy kurtuazją w stosunku do rzą-
du. O ile największą pochwa-
łą ministrów z rządu Kubiliusa 
było to „że przynajmniej nie są 
złodziejami”, to gabinetowi i ko-
alicji kierowanej przez premiera 
Algirdasa Butkevičiusa, o ile nie 
zgodziłby się na usunięcie wice-
ministrów z tzw. „czarnej listy”, 
miał być nadany epitet „krymi-
nalnej koalicji”.

Prezydent od pierwszych 
chwil bezpardonowo wtrąca 
się do pracy rządu twierdząc, 
że czas nabierania rozpędu ko-
alicyjnemu gabinetowi wyraź-
nie się wydłużył. Dyskusje, nie-
zdecydowanie, tworzenie tzw. 
grup roboczych – temu ma na-
stąpić kres. Wkrótce miną dwa 
lata od chwili rozpoczęcia pra-
cy przez koalicję, a koniecznych 
posunięć nie ma. A nie za gó-
rami okres wyborów samorzą-

dowych (w lutym przyszłego 
roku), a potem wybory do Sej-
mu. Wiadomo – okres wyborczy 
nie sprzyja radykalnym działa-
niom, a takowe chciałaby wresz-
cie widzieć pani prezydent ze 
strony rządu.

Na uspokojenie społeczno-
ści – i swego sumienia – Dalia 
Grybauskaitė ma jedynie to, że 
pilnowany przez nią gabinet 
ministrów, jak zaznaczyła, o ile 
nawet niczego wielkiego nie do-
konał, to i zepsuć nie potrafił. 
Ta „oryginalna” ocena wyraź-
nie daje do zrozumienia, że ani 
koalicja, ani rząd nie mają nale-
żytego potencjału, nie są mocni, 
co jednocześnie wzmacnia po-
zycję głowy państwa, swoistego 
„nadzorcy”. Ciekawe, że z dru-
giej strony prezydent próbuje w 
udzielanych wywiadach „uspra-
wiedliwić” premiera, którego 
widocznie „za posłuszeństwo” 
wydaje się cenić najbardziej. Pod-
kreśla, że rozumie, jak nie jest 
mu łatwo z takimi partnerami 
koalicyjnymi, którzy zarówno 
jako politycy oraz zawodowcy, 
nie są zbyt wysokiej klasy. Po-
zwala sobie wręcz stwierdzić, że 
koalicji wyraźnie brak potencja-
łu intelektualnego, by się zabrać 
do poważnych reform. Ale ona 
– prezydent – wyraźnie będzie 
tym motorem, który popchnie 
walec zmian, bowiem „zdecydo-
wała się służyć narodowi w dru-
giej kadencji po to, by coś zrobić, 
a nie odsiedzieć”. 

Dalia Grybauskaitė zdecy-
dowanie jest i najwyraźniej po-
zostanie też w drugiej kadencji 
taką „Zosią-samosią”, co widać 
nie tylko z jej leksyki i stosunku 
na linii rząd – urząd prezyden-
ta, ale również z zespołem wła-
snych doradców.

Jeszcze na początku pierw-
szej kadencji zaznaczyła, że do-
radcy są jej potrzebni, by pomóc 
zebrać informację, dostarczyć 
niezbędne materiały i dokonać 
ich analizy. Decyzje zawsze po-
dejmuje sama. W drugiej kaden-
cji nic się nie zmieni, chociaż 
zespół doradców ulega pewnej 
korekcie. Zjawią się w nim trzy 
nowe osoby: będzie to rzecznik 
prasowy oraz doradcy ds. bez-
pieczeństwa i ekonomiki – ten 
ostatni będzie całkiem nowym 
„ciałem”, bowiem od 20 lat nie 
mieszka na Litwie. Czym zaowo-
cuje taki wybór będziemy się mo-
gli przekonać po wakacjach.

 Prezydent, mając w drugiej 
kadencji do wyboru dwie opcje: 
luz, który daje świadomość, że 
tej roli nie będzie musiała po-
wtarzać ani o nią zabiegać, czy 
też zdecydowane działania – z 
tychże powodów – najwyraźniej 
wybrała to drugie. Czy uskutecz-
ni swoje plany? Oto jest pytanie.

Janina Lisiewicz  
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„Dzień żałoby”, „dzień czar-
nej wstęgi”, „likwidacja praw 
mniejszości narodowych” – te 
i wiele innych określeń można 
było usłyszeć z ust polityków, 
działaczy społecznych, dzien-
nikarzy dla ostatniego dnia ob-
radowania wiosenno-letniej sesji 
Sejmu Litwy. Właśnie tego dnia 
parlament wreszcie podjął się 
omawiania Ustawy o mniejszo-
ściach narodowych, jej popra-
wionego wariantu, który obo-
wiązywał do roku 2010. Z taką 
inicjatywą wystąpił wicemarsza-
łek Sejmu, prezes Trockiego Od-
działu Rejonowego ZPL Jaro-
sław Narkiewicz. 

Jednym z podstawowych jej 
założeń było uzyskanie przez 
mniejszości prawa używania 
podwójnego nazewnictwa (m. 
in. ulic, za które horrendalną 
karę zapłacił były dyrektor ad-
ministracji rejonu solecznic-
kiego Bolesław Daszkiewicz 
i nieraz była karana dyrektor 
administracji rejonu wileńskie-
go – Lucyna Kotłowska) oraz 
możliwość posługiwania się ję-
zykiem ojczystym – na zwarcie 
zamieszkałych terenach przez 
daną mniejszość – w lokalnych 
urzędach.

Jak pamiętamy, Ustawa dzia-
łająca od 1991 do 2010 roku 
określała też prawo do używania 
symboliki narodowej, zakłada-
nia i używania nazw organizacji 

Ustawa o mniejszościach narodowych?  
Nie, przeciwko nim!

mniejszości narodowych. Do-
skonale pamiętamy też, jak za-
równo przygotowanie wariantu 
nowej Ustawy, jak i rozpatrywa-
nie możliwości tymczasowego 
powołania „starej-nowej”  było 
zwlekane: przesuwano je z ty-
godnia na tydzień, z miesiąca 
na miesiąc. Taka przepychan-
ka trwała praktycznie półto-
ra roku. I oto już w końcówce 
wiosenno-letniej sesji Sejmu 
odbyło się jej sławetne drugie 
czytanie. Do zaproponowane-
go przez wicemarszałka Sejmu 
Jarosława Narkiewicza warian-
tu Ustawy swe poprawki zgło-
sił doskonale znany Polakom 
z określonego nastawienia wo-
bec polskich spraw, poseł z par-
tii konserwatystów Valentinas 
Stundys. Przypomnijmy, że to 
za jego kierowania sejmowym 
komitetem ds. oświaty i nauki 
została przyjęta w marcu 2011 
roku Ustawa o oświacie, której 
założenia o ujednoliceniu matu-
ry z języka litewskiego w ciągu 
dwóch lat, postawiły maturzy-
stów szkół mniejszości narodo-
wych w nierównej sytuacji z ich 
kolegami ze szkół litewskich.

Wracając do ostatniego 
dnia obrad Sejmu Litwy, nale-
ży stwierdzić, że większością 
głosów Sejm przyjął poprawki 
posła Stundysa, które mają być 
dyskutowane i przegłosowane 
w ciągu dalszych obrad już na 
jesieni. Przeciwko nim głosowa-
li jedynie posłowie z ramienia 
AWPL oraz kilkoro ich kolegów 
z Partii Pracy, inni koalicjanci 
byli zgodni z inicjatorem popra-
wek – konserwatystą-chrześci-
jańskim demokratą. 

W wyniku takiego głosowa-
nia w Ustawie nie zostało nie 
tylko założenia o możliwości 
używania podwójnego nazew-
nictwa (może takowe być uży-
wane, o ile oznacza zatwierdzo-

ną nazwę organizacji bądź innej 
struktury mniejszości narodo-
wych). Nie ma też w niej mowy 
o możliwości posługiwania się 
w lokalnych urzędach językiem 
mniejszości. Pozostała jedynie 
możliwość ustnego zwracania 
się do urzędnika w ojczystym 
języku, o ile obywatel nie zna w 
dostatecznym stopniu języka li-
tewskiego. Zaś urząd ma w tym 
wypadku obowiązek zapewnie-
nia  prowadzenia dokumentacji 
w języku państwowym.

Na dodatek w wersji po-
sła Stundysa znalazło się sfor-
mułowanie, że przedstawicie-
le mniejszości narodowej mają 
prawo do uczenia się ojczyste-
go języka! Dotychczas obowią-
zywało sformułowanie, że mają 
prawo do pobierania nauki w 
ojczystym języku! Oburzenie 
posłów z ramienia AWPL, ko-
lega Stundys próbował wyha-
mować stwierdzeniem, że jest 
to formalny zapis zgodny z do-
kumentami europejskimi (!), a 
wszystkie kwestie nauczania re-
guluje Ustawa o oświacie. Nie-
stety, wiemy jak to robi. 

Czy można było się spo-
dziewać innego głosowania w 
sprawie tej Ustawy? Praktycz-
nie – nie, ponieważ lider ko-
alicji, premier Algirdas Butke-
vičius dosłownie na kilka dni 
przed omawianiem jej w Sejmie, 
stwierdził stanowczo, że żadne-
go podwójnego nazewnictwa nie 
będzie. No i nie zostało.

Prawda, również posłowie 
z ramienia AWPL głosowali 
za dalszym procesem omawia-
nia tej Ustawy – ma on nastą-
pić na jesiennej sesji parlamen-
tu – mając nadzieję, że uda się 
im do tego czasu przekonać ko-
legów-posłów co do tego, że na 
Litwie powinna istnieć Ustawa 
o mniejszościach narodowych, 
która zakłada stosowanie eu-

ropejskich standardów. Jest to 
jednak trudne do zrealizowa-
nia w kraju, gdzie tych, którzy 
takowych norm chcieliby prze-
strzegać, ogłasza się zdrajcami 
interesów Litwy. A głowa pań-
stwa – prezydent – jest zdania, 
że Litwa jako mały kraj powinna 
bronić swego języka i kultury. 
Owszem, powinna. Tylko dla-
czego właśnie przed mniejszo-
ściami narodowymi. Właśnie 
w ramach tejże „obrony” Sejm 
omawiając możliwości pisowni 
nazwisk nie-Litwinów w orygi-
nalnej wersji, przyjął do dalsze-
go omawiania (na jesieni) dwa 
warianty: pisownia nazwiska w 
oryginale na pierwszej stronie 
dowodu tożsamości oraz tzw. 
„łotewski wariant”, kiedy na-
zwisko w oryginale wpisywane 
jest w dziale „inne wpisy” i słu-
ży jako moralne zadośćuczynie-
nie, a nie prawne rozwiązanie 
sprawy.

„Patrioci” we wprowadzeniu 
dodatkowych liter do alfabetu 
litewskiego widzą ogromne za-
grożenie dla języka i litewsko-
ści w ogóle. Zapewne uważają, 
że fakt nie nazwany nie istnieje. 
Nie ma nazwisk nielitewskich – 
nie ma więc też nie-Litwinów. 
Brak zgody na umieszczanie po-
dwójnych nazw miejscowości ar-
gumentują również tym, że nie 
może ich być na etnicznie litew-
skich ziemiach. A że od setek 
lat mieszkają tu ludzie innych 
narodowości, w tym też Pola-
cy i używają tradycyjnie właśnie 
polskich nazw, nie jest wystar-
czająco ważkim argumentem 
dla „obrońców”.  Wręcz prze-
ciwnie, metodą zakazów, chcą 
zmusić miejscowych mieszkań-
ców do „powrotu na łono li-
tewskości”. Nie jest to zgodne 
ze współczesną polityką Unii 
Europejskiej, o członkostwo w 
której Litwa tak usilnie zabie-

gała. Zresztą, koliduje takie sta-
nowisko nie tylko z europejską 
współczesną polityką, ale prag-
matycznym pojęciem mądrej 
polityki prowadzonej wobec 
ludności zamieszkującej dany 
kraj, czy region. 

Znamienne jest, że nawet 
okupanci hitlerowscy rozumie-
li znaczenie używania języka oj-
czystego mieszkańców w celu 
ich należytego informowania i 
przekonywania. Zwracając się 
np. do ludności okupowanej Li-
twy w imieniu kierownictwa go-
spodarki rolnej czynili to zarów-
no po litewsku, niemiecku jak i 
polsku. Cała informacja zawar-
ta w ulotce na temat „Ustalenia 
ilości dostawy na 1942-43 rok 
gospodarczy” jest w trzech ję-
zykach. Ten dokument świad-
czy nie tylko o chęci okupanta, 
by informacja była zrozumiana 
dla miejscowych mieszkańców, 
ale też o tym, ludzie jakiej naro-
dowości zamieszkiwali określo-
ne tereny. Dzięki uprzejmości 
historyka Romana Lachowicza, 
który udostępnił ten dokument, 
możemy się przekonać, że w 
okolicach Podbrzezia w 1942 
roku rolników informowano 
właśnie w trzech językach o ich 
powinnościach. Szkoda, że sza-
cunku do swych obywateli nie-
-Litwinów, czy zwykłej „mądro-
ści” rządzących jest brak obecnej 
władzy na Litwie. 

Jesień w Sejmie litewskim 
ma być gorąca. Wśród ważnych 
spraw gospodarczych i politycz-
nych mają być wreszcie przyjęte 
ustawy dotyczące praw mniej-
szości narodowych. Czy zosta-
ną sfinalizowane, czy nadal będą 
przesuwane w nieskończoność? 
Nie jest łatwo odpowiedzieć na 
to pytanie, bowiem jesień już 
będzie „pachniała” wyborami 
samorządowymi, które odbędą 
się w lutym przyszłego roku. A 
wiadomo, jak są wybory, to trud-
no jest o pozbawione populizmu 
decyzje. Lider koalicji rządzącej 
– partia socjaldemokratyczna – 
ma w swoim programie wpisa-
ne zadania rozwiązania kwestii 
mniejszości narodowych (pisow-
nia nazwisk, przyjęcie Ustawy 
o mniejszościach narodowych). 
Czy się z nich wywiąże? Widocz-
nie tak. Ale czy te rozwiązania 
będą zgodne z oczekiwaniami 
tychże mniejszości? Co do tego, 
po końcówce obrad wiosenno-
-letniej sesji parlamentu, powsta-
ją poważne wątpliwości.

Janina Lisiewicz

„PATRIOCI” WE 
WPROWADZENIU 
DODATKOWYCH LITER DO 
ALFABETU LITEWSKIEGO 
WIDZĄ OGROMNE 
ZAGROŻENIE 

JESIEŃ 
JUŻ BĘDZIE  
„PACHNIAŁA” 
WYBORAMI 
SAMORZĄDOWYMI

fot. M
arian Paluszkiewicz
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Każdego roku, już od dzie-
więtnastu lat, w dniu 13 lipca 
– rocznicy ostatniej bitwy sto-
czonej przez żołnierzy Armii 
Krajowej w ramach operacji 
„Ostra Brama” pod Krawczu-
nami-Nowosiółkami z wycofu-
jącymi się z Wilna doborowymi 
oddziałami armii hitlerowskiej 
pod dowództwem generała Re-
inera Stahela – Wileński Rejo-
nowy Oddział Związku Polaków 
na Litwie zaprasza rodaków do 
oddania hołdu poległym i upa-
miętnienia bohaterskiej walki 
żołnierzy II Zgrupowania Od-
działów Partyzanckich AK mjr. 
Mieczysława Potockiego „Wę-
gielnego”: I Brygady Wileń-
skiej AK (jej dowódca Czesław 
Grombczewski „Jurand” zginął 
w tej bitwie), 4 Brygady Nowo-
gródzkiej „Narocz”, 23 Bryga-
dy Brasławskiej oraz oddziału 
„Żejmiana”.

Tego roku – w 70. rocznicę 
tamtych wydarzeń – na przed-
pola wsi Krawczuny przyby-
ło szczególnie wielu rodaków 
zarówno z Wileńszczyzny jak 
i Polski. Wśród uczestników 
uroczystości byli również obec-
ni dwaj kombatanci – uczestnicy 
bitwy: Czesław Sawicz oraz Zyg-
munt Krzymowski. To oni wraz 
z towarzyszami broni podczas 
kilkugodzinnej walki unieszko-
dliwili – zabili i wzięli do niewoli 
–  ponad tysiąc hitlerowców. W 
toku walki poległo 79 żołnierzy 
Armii Krajowej, kilku zaginęło 
bez wieści, a kilkudziesięciu zo-
stało rannych.

Oddając im hołd, odprawili 
Mszę świętą ksiądz dziekan Jó-

Ostatnia bitwa operacji  
„Ostra Brama” 

zef Aszkiełowicz i ksiądz profe-
sor Tadeusz Krahel z Białegosto-
ku. Zwracając się do obecnych 
ks. Józef Aszkiełowicz w jakże 
wzniosłych słowach mówił o 
pokoleniu, któremu dane było 
miłość do Ojczyzny udowodnić 
ofiarą własnej krwi. Nawoływał 
też do zachowania pamięci i by-
cia godnymi ich ideałom. 

Przemawiając podczas uro-
czystości Jego Ekscelencja Am-
basador RP na Litwie Jarosław 
Czubiński zaznaczył, że nie 
należy mierzyć czynu bohater-
skich żołnierzy ilością straco-
nych żyć. Bo to nie była bolesna 
utrata życia, ale radosna ofiara. 
Oni myśleli nie o sobie, ale o nas 
– tych, kto będzie na tej ziemi. 
Dziękując organizatorom uro-
czystości, Ambasador zaakcen-
tował wymowność hasła wid-
niejącego na biało-czerwonym 
transparencie: „Cześć i chwała 
bohaterom” i życzył, by pamięć 
o naszych wartościach narodo-
wych przetrwała w przyszłych 
pokoleniach.

O pogmatwanych losach, 
niełatwych wyborach, jakich 
musieli dokonywać mieszkań-
cy tej ziemi i ich walce z oku-
pantami, a także dzisiejszych 
postawach, kiedy z wiarą w ser-
cu mieszkańcy Wileńszczyzny 
budują na swojej ziemi własne 
życie, stając w obronie tradycyj-
nych wartości, ojcowizny, języka 
mówił prezes Wileńskiego Re-
jonowego Oddziału ZPL, euro-
deputowany Waldemar Toma-
szewski. Dziękował serdecznie 
weteranom za ich walkę i wy-
trwałość. 

Słowa Marszałka Józefa Pił-
sudskiego o ludziach i ich czy-
nach, których pamięć będzie 
żyła przez wieki, przypomniał 
zebranym prezes ZPL Michał 
Mackiewicz, zaznaczając, że 
takim czynem była operacja 
„Ostra Brama”. Nawoływał też 
do pamiętania o tym, kim je-
steśmy i stawiania sobie pyta-
nia: kim chcemy być. Mamy się 
na kim, jako naród, wzorować, 
więc zachowajmy pamięć o tych, 
kto walczył o honor i Ojczyznę 
– Polskę.

Koledzy broni, kombatan-
ci Czesław Sawicz i Zygmunt 
Krzymowski ze łzą w oku przy-
pominali wydarzenia sprzed 70. 
lat. Los nie głaskał ich po głowie: 
po trudach wojennych musie-

li przejść gehennę łagrów. Bę-
dąc znów na Ziemi Wileńskiej 
pragnęli podziękować miesz-
kańcom Wileńszczyzny, tym 
wszystkim ludziom z miaste-
czek i wsi, bez których pomo-
cy, współdziałania nie mogliby 
prowadzić walki. Dziękowali też 
organizatorom uroczystości za 
uczczenie pamięci towarzyszy 
broni.  Skromnie mówili, że nie 
są, nie byli bohaterami. Ich po-
stawy i czyny wynikały z poczu-
cia obowiązku. Obowiązku wo-
bec Ojczyzny.

Składanie wieńców przez 
przedstawicieli społeczności 
polskiej, korpusu dyploma-
tycznego, kombatantów i har-
cerzy oraz poruszające do głę-
bi serca słowa Apelu Poległych 

– hołd złożony tym, kto przed 
70. laty nad życie cenił honor 
i Ojczyznę. 

Powracając do wydarzeń 
sprzed 70. lat, niestety, musimy 
skonstatować, że wielcy gracze 
polityczni tamtych lat, cynicz-
nie wykorzystując polskiego żoł-
nierza na wszystkich frontach, 
nie zechcieli uznać jego pra-
wa do ziemi, za którą przele-
wał krew i oddawał życie. Choć 
wolność mierzyła się krzyżami, 
to ziemię nimi usianą decydenci 
od wielkiej polityki dzielili gra-
nicami zgodnie z własnymi in-
teresami. 

Jak pisze w swej pracy 
„Okręg Wileński Związku 
Walki Zbrojnej Armii Krajo-
wej” prof. Jarosław Wołkonow-
ski, akcja „Burza” – wzmożona 
akcja dywersyjna na wycofują-
cych się wojskach niemieckich 
– miała dokumentować przy-
należność tych ziem do II RP 
oraz wolę dalszej walki z hitle-
ryzmem. Dowództwo Wileń-
skiego Okręgu AK uważało, że 
przeprowadzenie jedynie „Bu-
rzy” będzie niedostatecznym 
argumentem, dlatego zdecydo-
wano się na akcję uderzenia na 
Wilno, operację „Ostra Brama”.

Zajęcie Wilna miało być 
mocniejszym argumentem wy-
stosowanym wobec Sowietów. 
Plan ten został zaakceptowany 
przez Komendę Główną Armii 
Krajowej. Jak pisze autor, mogło 
to oznaczać, że naczelne władze 
podziemia polskiego, bezsilne 
wobec żądań strony sowieckiej, 
zdecydowały się siłą oręża i me-
todą faktów dokonanych zmusić 
stronę sowiecką do liczenia się z 
orężem polskim. Deklarowano 
tym samym mocną wolę zawar-
cia porozumienia z Rosją i walki 
ze wspólnym wrogiem, chciano 
zmusić stronę sowiecką do na-
wiązania stosunków. 

Akcja „Burza” została prze-
prowadzona w Okręgu Wileń-
skim w okresie 1- 6 lipca 1944 
roku. W jej toku oddziały AK 
uskuteczniły około 30 akcji 
przeciw wycofującym się woj-
skom niemieckim. Wyzwolo-

HOŁD UCZESTNIKOM BITWY POD KRAWCZUNAMI SKŁADAJĄ PRZEDSTAWICIELE ZG ZPL I MŁODZIEŻY WILEŃSKIEJ

KOMBATANCI ZNÓW NA ZIEMI WILEŃSKIEJ
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W 70. rocznicę bitwy pod Krawczunami-Nowosiółkami – 13 lipca – przy pomniku ku czci 
uczestników walk oraz poległych żołnierzy Armii Krajowej, oddano hołd ich pamięci –  
została odprawiona Msza św. i odbył się Apel Poległych.
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Kędy droga do sukcesu?
Już jutro (25 lipca) zosta-

ną ogłoszone wyniki pierwszego 
etapu rekrutacji na studia i stanie 
się jasne, czy marzenie o wyborze 
określonego kierunku dla ponad 
30 tysięcy ubiegających się o in-
deksy, stanie się rzeczywistością. 
Oczywiście, każdy z pretendentów 
pragnie znaleźć się wśród szczę-
śliwców, którym przypadną miej-
sca opłacane przez państwo. Tego 
roku takowych na wyższych uczel-
niach na Litwie jest 7 576, zaś w 
kolegiach – 6 874. Kto ma na nie 
szanse? Wiadomo – najlepsi. O 
tym, kto ma prawo do takiego ty-
tułu w wielkiej mierze decydują 
wyniki jedynego obowiązkowego 
egzaminu maturalnego na Litwie 
– z języka litewskiego.  

 Tego roku maturę z języka li-
tewskiego składało ponad 35 ty-
sięcy osób. Na poziomie egzaminu 
państwowego zdecydowały się na 
sprawdzian prawie 22 tysiące: 20 
641 ze szkół z litewskim językiem 
wykładowym i 1 296 – ze szkół 
mniejszości narodowych. Należy 
odnotować, że szkolny egzamin 
pomyślnie zdało 94,5 proc. Ale to 
nie on przecież przesądzał o na-
dziei na nieodpłatne studia. 

Co się tyczy egzaminu pań-
stwowego z języka litewskiego, to 
ogłoszone wyniki mówią o tym, 
że tego roku składający poradzi-
li z sobie nim gorzej niż w roku 
ubiegłym, kiedy to na Litwie zo-
stał on ujednolicony zarówno dla 
litewskich, jak i szkół mniejszości 
narodowych.

 Tego roku egzamin państwo-
wy pomyślnie złożyło 88,09 proc. 
maturzystów: 88,4 proc. ze szkół 
litewskich i 83,7 proc. – ze szkół 
mniejszości narodowych. (Od-
notować należy, że zdecydowana 
większość absolwentów szkół z 
polskim językiem nauczania wy-
bierała egzamin państwowy).  Są 
to wyniki gorsze niż w roku ubie-
głym zarówno dla jednych, jak i 
dla drugich. 

O przyczynach takiego sta-
nu rzeczy rozmawiamy z preze-
sem Stowarzyszenia Nauczycieli 
Szkół Polskich na Litwie „Ma-
cierz Szkolna” Józefem Kwiat-
kowskim. Według niego, tego-
roczni maturzyści, chociaż mieli 
możność w nowych warunkach 
uczyć się o jeden rok dłużej, zo-
stali pozbawieni – wskutek pre-
sji społeczności litewskiej i na 
mocy decyzji Najwyższego Sądu 
Administracyjnego Litwy – ulg,  
przysługujących na ubiegłorocz-
nej maturze. Tego roku jedynie 
kryteria oceny się różniły, ale w 
stopniu minimalnym: np. ci, co 
pretendowali do zdobycia odpo-
wiednio wysokiej punktacji (po-
wyżej 80 pkt), mogli popełnić za-
ledwie o jeden błąd więcej niż ich 
litewscy koledzy.

 Niestety, ubiegłoroczne wyni-
ki nie doczekały się wszechstron-
nej analizy, nie było też pilotażo-
wych egzaminów, pozwalających 

obiektywnie ocenić w tym roku 
poziom wiedzy uczniów szkół 
mniejszości narodowych i na jego 
podstawie korygować system ocen 
a nie mechanicznie zmniejszać je z 
roku na rok  (podobny stan rzeczy 
ma obowiązywać do 2020 roku). 
Obecnie ze stu możliwych do uzy-
skania punktów,  40 dostaje  się za 
treść,  36 –  poprawność językową 
i 24 – za styl.

 W takiej sytuacji wyniki egza-
minów – przypomnijmy, że nadal 
do nich przystępuje młodzież, któ-
ra naukę litewskiego w ciągu 10 lat 
pobierała z innych podręczników i 
według innych programów – można 
byłoby ocenić jako całkiem dobre. 
Choć marna to pociecha, gdyż są 
gorsze od ubiegłorocznych i zdecy-
dowanie gorsze od tych, jakie uzy-
skiwali absolwenci polskich szkół 
przed ujednoliceniem egzaminu.  

Spadła też jakość egzaminu: 
jeżeli w litewskich szkołach mak-
symalną ilość punktów otrzyma-
ło 1,03 proc. składających, to w 
mniejszości narodowych – 0,2 
proc. W tradycyjnie najlepiej ra-
dzących sobie z maturą dwóch 
gimnazjach wileńskich –  im. A. 
Mickiewicza i im. Jana Pawła II – 
wyniki są następujące: w Gimna-
zjum im. Jana Pawła II  95 proc. 
maturzystów składało egzamin z 
litewskiego jako państwowy i po-
myślnie złożyło go 87,5 proc., zaś 
w „Mickiewiczówce” ponad po-
łowa składających egzamin pań-
stwowy otrzymała ponad 50 moż-
liwych punktów, tylko jedna osoba 
nie złożyła egzaminu, jedna też 
została oceniona na 100 pkt. Jed-
nak – zdaniem dyrektora Czesła-
wa Dawidowicza – takie wyniki 
uczniowie osiągają kosztem nauki 
innych przedmiotów i własnego 
zdrowia.

 Istnieje rzeczywista potrzeba 
monitorowania wyników i okre-
ślania na ich podstawie kryteriów 
oceny, bowiem stracone punkty, 
dosłownie, zbyt drogo kosztują: 
płatne studia na Litwie nie nale-
żą do najtańszych. Prezes „Macie-
rzy Szkolnej” z goryczą stwierdził, 
że cel apologetów ujednolicenia 
matury z litewskiego został osią-
gnięty: absolwenci polskich szkół 
już nie mogą się chwalić lepszymi 
wynikami na maturze i stwarzają 
mniejszą konkurencję jako kandy-
daci na nieodpłatne studia.

Jednak ujednolicona matura 
obaliła  mit o tym, że znajomość 
języka litewskiego wśród nie-Li-
twinów znacznie by się poprawi-
ła, gdyby też inne przedmioty w 
szkołach nielitewskich były wy-
kładane w języku państwowym. 

Oto jak wyglądają wyniki egzami-
nów z języka litewskiego (na po-
ziomie egzaminu państwowego) 
w kilku polskich i litewskich pla-
cówkach w tych samych miejsco-
wościach w rejonie solecznickim: 
w Gimnazjum im. J. Śniadeckiego 
nie złożyło go 3,7 proc. maturzy-
stów (z 27 – 1), zaś w słynnym 
im. Tysiąclecia Litwy – 17,9 proc. 
(z 39 – 7);  w  im. A. Mickiewi-
cza w Dziewieniszkach egzamin 
zdało 100 proc., zaś w litewskim 
„Ryto” (w tejże miejscowości) ob-
lało sprawdzian 20 proc. maturzy-
stów; w Ejszyszkach procent tych, 
co nie poradzili sobie z egzami-
nem w polskim gimnazjum wy-
nosi 15,79 proc., zaś w gimnazjum 
litewskim – 18,75 proc.; w Szkole 
Średniej im. K. Brzostowskiego w 
Turgielach maturę z litewskiego 
zdało 100 proc., zaś w litewskiej 
egzamin oblało  66,67 proc.

  W  Gimnazjum im. St. Mo-
niuszki w Kowalczukach  w rejo-
nie wileńskim z egzaminem nie 
poradziło 12,5 proc., zaś w Gim-
nazjum „Aušros” w tejże miejsco-
wości sprawdzian ów oblało 14,29 
proc. składających. Z kolei w Gim-
nazjum im. ks. J. Obrembskiego 
w Mejszagole wyniki w granicach 
36-85 pkt uzyskało 38,46 proc. 
maturzystów, podczas gdy w tu-
tejszym Gimnazjum im. WLK Ol-
gierda – zaledwie 6,67 proc. Lep-
szą jakością prac legitymują się 
też absolwenci Gimnazjum im. 
K. Parczewskiego w Niemenczy-
nie (31,91proc.) niż ich koledzy 
z Gimnazjum im. Giedymina – 
22,22 proc.

 Dowodzi to, że szkoły litew-
skie dla polskich dzieci na Wi-
leńszczyżnie nie stały się ani pa-
naceum na znajomość języka 
litewskiego, ani życiowy sukces. 
Droga do dobrej znajomości pań-
stwowego języka, jak zaznaczył 
prezes Józef Kwiatkowski –   pro-
wadzić ma poprzez przygotowa-
nie stosownych podręczników, 
programów oraz stosowanie od-
powiednich metodyk nauczania. 
To, że ujednolicenie egzaminu 
nie przyniosło jeszcze gorszych 
wyników – to wynik tytanicznej 
wprost pracy nauczycieli i wysiłku 
uczniów. Komu i po co potrzebny 
jest taki stan rzeczy? Wydaje się, 
że decydentom od oświaty czas się 
pogodzić z tym, że tradycyjna pol-
ska szkoła na Litwie dowiodła, że 
ma rację bytu i dobrze służy wy-
chowaniu i kształceniu obywateli 
Litwy – Polaków.

Janina Lisiewicz    
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ul. Naugarduko 76, 03202 Wilno 
Związek Polaków na Litwie
tel./fax.: +370 5 233 10 56
E-mail: naszagazeta@zpl.lt 
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Korekta: Krystyna Ruczyńska
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Paweł Stefanowicz

Tygodnik Związku Polaków na Litwie –
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ne zostały Dukszty, Mejszago-
ła, Suderwa, Korwie, Drużyle i 
inne pomniejsze miejscowości. 
Przeprowadzenie „Burzy” zo-
stało skomplikowane operacją 
„Ostra Brama”, gdyż oddziały 
AK w określonym momencie 
miały wziąć udział w uderzeniu 
na Wilno. W tym celu zostały 
połączone pod dowództwem 
ppłk. Aleksandra Krzyżanow-
skiego Wileński i Nowogródzki 
okręgi wojskowe. 

Jak wynikło z zaistniałej 
sytuacji: forsownego natarcia 
wojsk sowieckich i nieoczekiwa-
nej przez dowództwo AK decy-
zji Niemców silnej obrony Wil-
na, samo uderzenie na miasto 
miało inny przebieg niż plano-
wano. Przesunięcie rozpoczęcia 
operacji o jeden dzień – z 7 na 
6 lipca – nie pozwoliło wszyst-
kim oddziałom zdążyć na czas, 
do niektórych nie dotarły mel-
dunki. W wyniku zamiast pla-
nowanych 5 zgrupowań, ude-
rzyły 2, a garnizon miejski AK 
– połową sił. Pomimo takiej sy-
tuacji i poniesionych ogrom-
nych stratach na kierunku ude-
rzeniowym Kolonia Wileńska, 
Belmont, oddziałom AK udało 
się bez większych strat opano-
wać okolice ulicy Kalwaryjskiej, 
Łosiówkę, Zwierzyniec i nawet 
przedostać się przez Wilię do 
centrum, gdzie walki toczono 
o każdy dom.

W wyniku sowieckiego na-
tarcia wzmocnione nawet o de-
sant spadochroniarzy wojska 
niemieckie z walkami wycofy-
wały się z miasta, m. in. w kie-
runku Karolinek, Grzegorzewa. 
Właśnie z wycofującymi się woj-
skami stoczyli akowcy bój pod 
Krawczunami-Nowosiółkami-
-Płocieniszkami.

W walkach o wyzwolenie 
Wilna w dniach od 6 do 13 
lipca 1944 roku poległo około 
500 polskich żołnierzy. 13 lip-
ca Wilno zostało wyzwolone i 
oczyszczone z resztek garnizo-
nu niemieckiego. W godzinach 
porannych podchorąży Jerzy 
Jensz „Krepdeszyn” i kapral 
Artur Rychter „Zan” zatknęli 
na baszcie na Górze Zamkowej 
biało-czerwony sztandar, który 
po kilku godzinach został ze-
rwany przez sowieckich żołnie-
rzy. Polacy nie dali za wygraną i 
jeszcze raz zatknęli biało-czer-
wony sztandar. Niestety, sytu-
acja się powtórzyła – Sowieci go 
zerwali i umieścili czerwony. Był 
to pierwszy niedobry sygnał, co 
do ich zamiarów wobec Wilna i 
Wileńszczyzny.

Jedna z depesz, które były 
nadawane przez władze AK do 
Londynu o sytuacji w Wilnie 
głosiła: (…) „Większość po-
mników historycznych ocala-
ła z okopconą pożarem Ostrą 
Bramą na czele. Polskość mia-
sta bije w oczy. Pełno naszych 
żołnierzy. (…) Litwinów nie 
ma”. A oto depesze komendan-
ta „Wilka”: „ (…) Są dane, że 
nasz krwawy dorobek zostanie 

przypisany oddziałom miejsco-
wej partyzantki litewskiej albo 
Berlinga”; „Oceniam, że w osta-
tecznych zamiarach Rosji leży 
likwidacja naszych oddziałów. 
Moment przystąpienia do tego 
oddalają jedynie trudności ar-
mii rosyjskiej, związane z nie-
zwykle szybkim marszem na-
przód. Od delegowanego do 
mnie oficera sztabu frontu gen. 
Czerniachowskiego zażądałem 
ciężkiej broni, amunicji i zadań 
bojowych w walce z Niemcami. 
Pozostawione oddziały AK nie 
dopuszczają do wkroczenia do 
Wilna. Obiecano odpowiedź na-
zajutrz, mijają 3 dni jak oczeku-
ję. (…) Rząd litewski  Paleckisa 
jest awizowany pod Wilnem”.

Te depesze, jak pisze autor, 
zostały wysłane 15 lipca 1944 
roku. A już 17 lipca „Wilk” zo-
stał zaproszony do gen. Czer-
niachowskiego w celu zawarcia 
porozumienia. Razem z nim 
udał się szef sztabu mjr. Teo-
dor Cetys. Wyruszyli bez ob-
stawy, bo pułkownik sowiec-
ki, który po nich przyjechał, 
mówił o wielkim pośpiechu. 
Obawy „Wilka” co do zamia-
rów Sowietów się potwier-
dziły. Po przybyciu do siedzi-
by generała (w pałacyku przy 
obecnej ul. Kościuszki, gdzie 
się mieści Ambasada Danii) 
usłyszeli: „Żadnego dogo-
woru nie będzie. Ja powinien 
was rozbroić”. Po naciśnię-
ciu przycisku przy biurku, do 
pokoju wdarli się żołnierze z 
bronią. „Wilk” zareagował na 
to wypowiedzeniem formuły: 
„W imieniu Rzeczypospolitej 
Polskiej protestuję”. Jak opo-
wiadał po latach mjr. Teodor 
Cetys, mając przy sobie broń 
chwycił się za pistolet. Miał 
za sobą przeszkolenie w An-
glii. Potrafił strzelać z każdej 
pozycji i na pewno by trafił 
generała. Ale tego nie zrobił, 
motywując tym, że pół Wilna 
by zmasakrowali i powiedzieli, 
że Armia Krajowa przyjechała 
specjalnie postrzelić dowód-
cę frontu. Oboje zostali aresz-
towani. Tego dnia we wsi Bo-
gusze podstępnie aresztowano 
również członków sztabu okrę-
gów „Nów” i „Wilno”. Kolej-
no następowało rozbrojenie 
reszty żołnierzy AK, których 
oddziały nie zdążyły się wyco-
fać. Ogółem  w ciągu dwóch 
dni operacji, według prowizo-
rycznych danych, rozbrojo-
no ponad 6000 ludzi, z nich 
650 oficerów i podoficerów. 20 
lipca o godz. 12.00 w Miedni-
kach znajdowało się już 4000 
osób, reszta była jeszcze trans-
portowana. Czekały na nich 
więzienia, wyroki, zsyłka i los 
łagierników, jak też na wielu – 
kara śmierci. Tak rozpoczęła 
się trzecia okupacja sowiecka 
na tych terenach, która trwała 
bez mała pół wieku. 

Janina Lisiewicz
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Redakcja pragnie poinformować  
Czytelników,  

że kolejny numer „Naszej Gazety”  
ukaże się 14 sierpnia br.

Tego roku było to już szó-
ste spotkanie z rodakami, po-
święcone prezentacji twórczo-
ści plastyków z Trójmiasta w 
uzdrowisku. W jego ramach go-
ście z Polski zostali zaprosze-
ni przez prezes Druskienickie-
go Oddziału Związku Polaków 
na Litwie Helenę Ališkevičienė 
do Domu Polskiego. Członko-
wie Oddziału licznie przyby-
li na spotkanie z rodakami. W 
Domu Polskim panowała nie-
zwykle serdeczna, ciepła at-
mosfera. Za każdym razem, 
gdy goszczą tu rodacy z Ma-
cierzy, Dom Polski jest obda-
rowywany. Miejscowi Polacy są 
wdzięczni organizatorom tych 

Artyści z Pomorza nad Niemnem

Tradycyjnie już latem w Druskienikach odbył się „Spacer  
Artystyczny” –  cykl wystaw organizowanych przez artystów z  
Pomorza (Trójmiasto – Elbląg).

spotkań oraz darczyńcom: pani 
Marii Borkowskiej-Flisek oraz 
jej współpracowniczkom: Gra-
żynie Kunickiej i Danieli Sie-
rockiej oraz kierownictwu Cen-
trum Szkolenia Zawodowego 
„Oświata-Lingwista” - Nad-
bałtyckie Centrum Edukacji 
Sp.z o.o. (Niestety, pani Maria 
z powodu choroby nie mogła 
uczestniczyć w tych spotka-
niach). Zebrani w Domu Pol-
skim mieli okazję zapoznać się 
z młodymi artystami plastyka-
mi oraz zespołem z Gdańska 
„Monsignore Porcellio”.

Inauguracji imprezy w cen-
trum „Dainawa” dokonała 
Grażyna Kunicka. Uczestnicy 

„Spaceru” zapoznali się z malar-
stwem Marciny Bildziuki oraz 
rysunkami satyrycznymi Anny 
Sokolskiej. Dalszy ciąg „Space-
ru Artystycznego” prowadził do 
druskienickiego Parku Wodne-
go. Tu były eksponowane prace 
malarskie Grażyny Kunickiej. 
Kolejny punkt –   uzdrowisko, 
gdzie zaprezentowały swoją 
twórczość: Anna Panek, Ga-
briela Trinkler oraz Iwona Ko-
lasińska.

Organizatorzy tegorocznej 
imprezy zaoferowali bardzo 
szeroką panoramę swoich prac. 
Na wystawach wyeksponowano 
różne gatunki malarskie, w tym 
pejzaże i obrazy o tematyce sa-

kralnej. Ich twórcy zostali uho-
norowani dyplomami uznania, 
będącymi świadectwem oceny 
ich pracy, talentu i zaangażowa-
nia społecznego.

Miłośnicy sztuki zauważyli, 
że oryginalne obrazy emanują 
duchowym ciepłem, wyrazisto-
ścią, które tak wiele mówią o du-
szy każdego artysty.

Zapoznanie się z tak atrak-
cyjną ofertą przyniosło wiele 
wrażeń i dało możność głębiej 
się zapoznać ze sztuką twórców 
z Pomorza.

Zwiedzanie wystaw uczest-
nicy „Spaceru Artystycznego” 
zakończyli spotkaniem w ka-
wiarni „Dainawa”, gdzie mieli 
możność obejrzeć przygotowa-
ny program artystyczny oraz od-
zyskali siły i kalorie utracone w 
czasie „spaceru”.

Tradycyjnie już pomorskim 
plastykom towarzyszyli muzy-
cy. Tym razem oprawę muzycz-
ną wszystkich spotkań z gośćmi 
z Trójmiasta stanowiły występy 
zespołu „Monsignore Porcellio” 
(porcellio scaber – po łacinie po-
spolita stonoga). Skład jego jest 
różnorodny, a uprawia on głów-
nie muzykę eksperymentalną z 
nutą folku. „Monsignore Porcel-
lio” działa od ponad pół roku. 
Jego siedzibą jest DOM ZARA-
ZY w gdańskiej dzielnicy Sta-
ra Oliwa. (DOM ZARAZY – to 
zabytkowy średniowieczny bu-
dynek, w którym kiedyś mieścił 
się szpital, stąd w nazwie słowo 
„ZARAZA”). Kolektyw tworzą: 
Tomasz Antonowicz (kongi), 
Maria Chmielarz (flety proste 
i poprzeczne), Dominik Choj-
nacki (gitara basowa), Piotr Ju-

dziński (gitara elektryczna) i li-
der zespołu – Robert Kamiński 
(wokalista i multiinstrumenta-
lista).

W interesującym programie 
koncertowym znalazły się utwo-
ry muzyki klasycznej, jak też 
ludowej, patriotycznej, popu-
larnej. Widzowie gorąco okla-
skiwali każdy popis.

Z kolei członkowie Druskie-
nickiego Oddziału ZPL, panie 
Irena Sinkonis  i Teresa Igum-
nowa zaprezentowały swoje 
utwory. A wraz z nimi wszyscy 
wspólnie śpiewali piosenki z mi-
nionych lat w języku polskim,  
litewskim, białoruskim, które 
towarzyszyły dzieciństwu i mło-
dości przedstawicieli starszego 
pokolenia.

Czas spędzony w miłym gro-
nie rodaków minął bardzo szyb-
ko, lecz z pewnością nie ulotni 
się bez śladu z pamięci uczest-
ników tych artystycznych spo-
tkań, bowiem pozostawił wiele 
miłych wrażeń.

Uczestnicy imprezy mają też 
nadzieję na kolejne spotkanie – 
na wystawie w Gdańsku.

Żegnając gości, podczas 
wspólnego biesiadowania, ser-
deczne życzenia uczestnikom 
spotkań złożyła prezes Oddziału 
Helena Ališkevičienė. Podkre-
śliła ona, że kierownictwo Cen-
trum Szkolenia Zawodowego 
„Oświata - Lingwista” zawsze 
stara się w miarę możliwości 
wspierać Dom Polski w Dru-
skienikach. A wraz z życzeniami 
dla gości przekazane zostały też 
drobne upominki. Członkowie 
Druskienickiego Oddziału ZPL 
są wdzięczni również Stowarzy-
szeniu „Wspólnota Polska” za 
wsparcie ich działalności, dzię-
ki któremu mogą się odbywać 
podobne spotkania.

Jakże miła niespodzianka spo-
tkała kowieńskich Polaków, którzy 
kolejnej lipcowej niedzieli przy-
szli na Mszę św. do kościoła pokar-
melickiego pw. św. Krzyża. Na po-
ranną modlitwę zawitała tu grupa 
młodocianych rowerzystów wraz 
ze swoim nauczycielem panem 
Marcinem Gwizdkiem. Przybyli 
oni z odległego Chmielnika, le-
żącego w pobliżu Rzeszowa. Ro-
dacy z Macierzy autokarem wy-
ruszyli do Tallina, by właśnie ze 
stolicy Estonii rozpocząć wyprawę 
rowerową przez trzy państwa bał-
tyckie. Zabierając na rowery cały 
turystyczny ekwipunek, mogli do-
wolnie planować trasę, wybierając 
na postoje najbardziej atrakcyjne 
miejsca. Kiedy dotarli do Kow-
na i dowiedzieli się, że jest tu od-
prawiana Msza św. w języku pol-
skim, postanowili wziąć udział we 
wspólnej modlitwie z kowieńskimi 
Polakami. 

Kowno-Rzeszów –  
nowa trasa przyjaźni 

Po modlitwie członkowie 
Kowieńskiego Oddziału Związ-
ku Polaków na Litwie zaprosili 
nowo poznanych przyjaciół do 
swej siedziby przy Alei Laisvės, 
gdzie na przybyłych czekała 
aromatyczna herbata i otwar-
te serca kowieńczyków. Kilkoro 
jakże miłych chłopaków: Ma-
teusz Dzieszko, Krzysztof Kło-
sek, Mateusz Mruc, Paweł Cy-
rul wraz ze swym opiekunem 
panem Marcinem Gwizdkiem 
nie tylko chętnie opowiadali o 
swojej małej ojczyźnie, ale też 
śpiewali pieśni góralskie oraz 
współczesne przeboje. My, go-
spodarze, również nie pozostali-
śmy w długu: wiersze czytała na-
sza niezawodna mistrzyni słowa 
poetyckiego pani Jadwiga Gojle-
wicz, a śpiewane pieśni z regio-
nu Kowieńszczyzny pozwoliły 
naszym gościom zapoznać się 
z polską spuścizną tej ziemi. Po 

jakże miłym obcowaniu i krót-
kim wypoczynku nasi przyjacie-
le ruszyli w dalszą podróż – ich 
trasa prowadziła ku Polsce. Ży-
czyliśmy im błogosławieństwa 
Bożego i szerokiej drogi. Po po-
żegnaniu z niespodziewanymi 
gośćmi długo dyskutowaliśmy 
na temat ich wyprawy – podzi-
wialiśmy ich zapał i chęć obco-
wania, poznawania nowych te-
renów i ludzi. Cieszyliśmy się 
również z tego, że takie małe 
polskie wysepki poza Macierzą, 
do jakich można zaliczyć nasz 
Kowieński Oddział ZPL, mogą 
służyć młodzieży polskiej jako 
przykład duchowego związku 
z Macierzą, patriotyzmu, przy-
wiązania do ojczystej kultury i 
miejscowych polskich tradycji.

Franciszka Abramowicz,
prezes Kowieńskiego 

Oddziału ZPL

Pamięci  
śp. Marii Ochman

Z wielkim żalem i głęboką troską przyjęliśmy wiadomość 
o tym, iż 18 lipca 2014 roku odeszła na zawsze nieodżałowa-
na, droga i kochana nasza Przyjaciółka Pani Maria Ochman 
– założycielka Klubu Seniorów „Samotne Serca” w Radomiu.   
Śp. Maria Ochman była jednym z najbliższych przyjaciół w Ma-
cierzy słuchaczy Polskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w 
Wilnie. Z jej inicjatywy została zapoczątkowana wymiana wykła-
dowców i słuchaczy pomiędzy Wilnem a Radomiem. Od ponad 
15 lat co roku, a niekiedy i częściej, przyjeżdżali do PUTW rado-
mianie, a słuchacze z Wilna jechali do Radomia.  Zawdzięczając 
energii i pomysłom Pani Marii Ochman wielokrotnie dochodziło 
również do spotkań wilnian z najwyższymi władzami Radomia. 

Śmiało możemy stwierdzić, że chociaż była radomianką, jej 
myśli i cele ciągle były związane z Wilnem i Wileńszczyzną. 

Straciliśmy prawdziwego druha, przyjaciela i żarliwą pa-
triotkę, oddaną ideałom naszej ziemi.

Cześć Jej światłej pamięci.
doc. Ryszard Kuźmo,
rektor PUTW oraz słuchacze

ORYGINALNE PRACE ARTYSTÓW CIESZYŁY SIĘ WIELKIM ZAINTERESOWANIEM
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Integracyjny spływ kajakowy 
„Poznajmy swój kraj” – to ko-
lejna inicjatywa Stowarzyszenia 
Polaków Kiejdan, która została 
tego roku zrealizowana po raz 
czwarty. Nic tak nie łączy ludzi, 
jak wspólne przeżycia i piękne 
wspomnienia. 

Kajakiem w świat

Spływ kajakowy na Wileńsz-
czyźnie, w okolicach Podbro-
dzia, odbył się w dniach 11-13 
lipca. Jego uczestnikami byli 
mieszkańcy z okolic Kiejdan, 
Radwiliszek, Poniewieża, Wil-
na i Wileńszczyzny. 24 kajaka-
mi płynęło 49 osób. Byli to lu-

dzie w różnym wieku: od dzieci 
do emerytów. Celem projektu 
było poznawanie kraju ojczyste-
go, zacieśnianie relacji między-
ludzkich. 

Miłośnicy wodnych podró-
ży pokonali około 30 km, pły-
nąc Żejmianą i Wilią. Mimo 

niezbyt atrakcyjnych prognoz, 
pogoda w tym roku sprzyjała: 
było słonecznie i ciepło, chociaż 
w drodze do miejsca spotkania w 
Podbrodziu wielu uczestników 
złapała ulewa. 

Jak się okazało, trasa nie była 
trudna. Przeszkód wodnych, w 
postaci wystających z wody du-
żych kamieni przyśpieszających 
nurt Żejmiany, było niewiele. 
Najczęściej na swej drodze ka-
jakarze spotykali połamane, 
opiłowane drzewa, leżące w 
poprzek rzeki. Wywrócenie 
się jednego kajaka na niewiel-
kiej głębokości, dzięki szyb-
kiej, życzliwej pomocy przyja-
ciół, okazało się niezbyt groźne. 
Takich niespodzianek na o wie-
le szerszej i głębszej Wilii, na 
szczęście, już nie było. 

Spływ był wspaniałą oka-
zją do aktywnego odpoczynku. 
Bezpośredni, bliski kontakt z 
przyrodą jest bezcenny. Żejmia-
na i Wilia mają piękne brzegi. 
Otaczająca zieleń, szum wody 
i śpiew ptaków napajały spo-
kojem. Chwilami uwagę płyną-
cych przykuwały dzikie kaczki 
z małymi puszystymi kaczątka-
mi. Bardziej romantyczne na-
tury podziwiać mogły piękne 
widoki w lustrzanym odbiciu 

wody. Na postojach zbierano 
poziomki, czernice i pierwsze 
maliny, zażywano kąpieli. Część 
uczestników spływu zwiedzała 
okolice: płaczącą skałę w pobli-
żu gospodarstwa agroturystycz-
nego „Baran Rapa” nad Wilią, 
Powiewiórkę, Zułów, Inturki, 
Janiszki, kopiec Leseński. W 
miejscach postojów na noclegi 
biesiadowano przy ognisku, pie-
czono kiełbaski, młodzież grała 
w piłkę. 

Projekt, dzięki któremu ro-
dacy kajakami mogli zwiedzić 
okolice Podbrodzia był współ-
finansowany ze środków Mini-
sterstwa Spraw Zagranicznych 
RP w ramach konkursu na re-
alizację zadania „Współpraca z 
Polonią i Polakami za granicą 
w 2014 r.”.

Inf. wł.

W Dniu Urodzin Szanownemu Janowi 
Grigorijowi KISIELOWI moc szczerych 
życzeń: zdrowia, szczęścia, pogodnych 
dni w gronie najbliższych oraz spełnie-
nia marzeń

składa Druskienicki Oddział ZPL   

Z okazji Dnia Urodzin Czcigodne-
mu Księdzu Proboszczowi Kęstutisowi 
MASEVIČIUSOWI wiązankę najser-
deczniejszych życzeń: zdrowia, realiza-
cji zamierzeń i dążeń w szlachetnej pracy 
duszpasterskiej, wdzięcznych parafian oraz 
wielu łask Bożych 

składają parafianie, członkowie Druskienickiego 
Oddziału ZPL

Z okazji 30-lecia Urodzin Alicji SEGEN składamy 
najserdeczniejsze życzenia: 

zamiarów i marzeń spełnienia 
w działaniu i w pracy – sukcesu.
Niech szczęście pilnuje Twojego adresu.
Jak wierny cień trwa obok stale,
Niech sprzyja Ci wytrwale!

Tego Ci życzą – babcia Irena i Władas

Idź przez życie z dobrocią w sercu, 
otoczona ludźmi, których kochasz, 
silna poczuciem bezpieczeństwa i szczęścia. 
Odwagi i sił, by porywać się na cele i zmiany, 
które z pozoru wydają się trudne, 
a później wprost wymarzone.
Niech los Ci sprzyja, niosąc powodzenie!
Kochanej Alicji SEGEN z okazji Jubi-

leuszu Urodzin najserdeczniejsze życzenia 
składa ciocia Helena Marcinkiewicz z mężem 
oraz Edward i Jarosław z rodziną

SPŁYW  
BYŁ WSPANIAŁĄ  
OKAZJĄ DO  
AKTYWNEGO 
ODPOCZYNKU

MIŁOŚNICY WODNEJ PRZYGODY PODCZAS POSTOJU
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